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14. European Moth Nights
21.-25. 9. 2017

INFORMACE
Maďarská lepidopterologická společnost a Entomologická společnost Luzern (Švýcarsko) pořádá 14. European Moth Nights
od 21. do 25. 9. 2017.
Tento program stejně jako v dřívějších letech má několik bodů:
1.

2.
3.

Ještě jednou, v tomto projektu jde o navázání kontaktů a kolektivní práci mezi milovníky motýlů v Evropě.
V předchozích letech se nám podařilo spojit velké množství evropských lepidopterologů, ochránců přírody, turistů a
mnoho jiných lidí se zájmem o široké spektrum spolupráce. Jsme přesvědčeni, že to není zbytečná aktivita, že to posílí
jednotu a vzájemné porozumění, ale také nabídne nahlédnutí do lepidopterofauny různých zemí a místních metod sbírání.
Přejeme si prezentovat obsáhlé údaje o výskytu nočních motýlů v časových periodách, s důrazem na pozornost
věnovanou druhům jež si zaslouží ochranu a které byly považovány za druhy stěhovavé.
Data a získané výsledky i jejich vyhodnocení bude zpřístupněno široké veřejnosti. Je důležité zdůraznit, že uveřejníme
všechny výsledky programu, ne pouze odvozená data.

Důležité:
Účastníci mají k dispozici pět nocí za účelem pozorování. Toto je především proto, že nechceme, aby se špatné
počasí nebo osobní úkoly staly překážkou v tomto programu. Můžete však sbírat všech pět nocí na jedné lokalitě nebo na 5
lokalitách v tomto časovém období.
Co se týká technických otázek 8. EMN, prosím dodržujte následující pokyny týkající se zasílání dat a přehledů, aby
byla sumarizace a systematika co nejjednodušší.
1. Data by měla být předložena ve formátu excelových tabulek, které jsou od nás navrženy a zpřístupněny na následujících
adresách (mohou být zaslána e–mailem).

http://euromothnights.uw.hu/14emn_2017_tab.xls

Tabulky by měly obsahovat všechna důležitá data pro tento projekt. Jejich odpovědným vyplněním nám usnadníte práci
s vyhodnocováním výsledků. Akceptujeme a přijmeme data i v jiných formách. Data jsou očekávána v první řadě
elektronickou poštou nebo když toto není možné, tak obyčejnou poštou na jednu z následujících adres.
Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Entomological Society of Luzern (Switzerland)
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6
V některých zemích máme EMN vyslance-zastupitele, kteří nám pomáhají. Jejich jména a adresy jsou uvedeny na
následujících pravidelně aktualizovaných internetových stránkách:

- http://euromothnights.uw.hu/emn_ambassadore_2008.xls
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Jejich úkolem je koordinovat projekt na příslušném území, vybrat o ověřit získaná data a předat je dál do ústředí programu
EMN. To znamená, že všechna data, otázky a návrhy můžete posílat také těmto územním vyslancům.
2. Tabulka má obsahovat následující údaje (tučně vytištěné rubriky jsou povinné).
•
•
•
•

jméno, adresa, e-mail pozorovatele
čeleď, rod, druh (doporučujeme použít systém Karsholt a Razowski 1996 nebo Leraut 1997). Během projektu se
musíme omezit na skupinu Makroheterocera v tradičním smyslu včetně čeledí Hepialidae, Cossidae, Limacodidae
a Psychidae. Zdůvodnění k výběru těchto čeledí se nachází v dokumentu z 1. EMN.
země, oblast, lokalita, přesná lokalita, nadmořská výška, datum a metoda sběru (typ a výkon lampy, typ
lapače, návnada a délka pozorování).
frekvence výskytu jednotlivých druhů (přibližné počty nebo zařadit do kategorií uvedených v tabulce).

Znovu je nutné dodržet dvě velmi důležité podmínky s ohledem na realizaci programu.
Pro přesnost a autenticitu výsledků jsou důležitá pouze data o spolehlivě určených jedincích. Pokud si
s určením nejste jisti, požádejte o pomoc profesionála nebo tato data neposílejte.
Další důležitou podmínkou je naprostý respekt podmínek ochrany přírody, to znamená, že je zvlášť
nepřípustné sbírat živočichy patřící k chráněným druhům a narušovat jejich přirozené prostředí.
Při realizaci projektu počítáme především s účastí entomologických, hlavně lepidopterologických společností, kroužků,
ochránců, turistů a jedinců, kteří stejně jako my věří, že s pomocí dodaných údajů pomohou zvýšit všeobecnou znalost této
jedinečně krásné skupiny živočichů, objevovat jejich životní prostředí a zajistit jim vážnost, ocenění a ochranu od celé
společnosti.

Prosím, informujte o tomto projektu co nejvíce lidí a aktivitu všech účastníků – sběratelů
a pozorovatelů zpřístupněte ostatním včetně školáků, přátel přírody a všech, kdo se o věc
zajímají. Organizace publicity veškerých aktivit je zcela věcí účastníků.

Dovolte nám využít této akce k zvýšení pozornosti a zájmu veřejnosti o
svět nočních motýlů a o skutečnost, že v podmínkách současné civilizace
tito živočichové na mnoha místech potřebují naši pečlivě organizovanou
ochranu.
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European Moth Nights 2018-2019
Plánované termíny pro následující European Moth Nights:
15. EMN: 10.-14. 5. 2018 - 16. EMN: 1.-5. 8. 2019

